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Wnioski
•	 Wyniki przeprowadzonych badań wskazu-

ją, że choć budzi u niektórych z płocczan 
dość duży sentyment, to jednak ulica Tum-
ska nie jest już postrzegana jako miejsce 
szczególnie ważne. Na mapie Płocka jest 
wiele miejsc istotniejszych dla jego miesz-
kańców. Tumska utraciła wiele ze swoich 
atrakcyjnych niegdyś funkcji – nie jest już 
skupiskiem handlu detalicznego i usług, 
nie jest ważnym węzłem komunikacyj-
nym, nie stanowi także miejsca spotkań, 
celu samego w sobie. Obecnie najbardziej 
wyrazistą funkcją ulicy Tumskiej jest rola 
„łącznika” (pasażu) – dogodnego przejścia 
do innych miejsc. W konsekwencji można 
więc zaryzykować stwierdzenie, że Tumska 
- mimo centralnego położenia i tradycji - 
utraciła status ulicy głównej. 

•	 Jednym z podstawowych problemów, któ-
ry wydaje się dotykać ulicę jest brak ludzi. 
Zarówno badania ilościowe, jak i jakościo-
we (w tym także obserwacja) wskazują, że 
jest ona rzadko uczęszczana przez płoc-
czan. Przyczyn takiego stanu rzeczy można 
upatrywać w czynnikach zewnętrznych, tj. 
związanych z procesami rozwoju miast, jak 
i wewnętrznych, tj. związanych z rozwojem 
samej ulicy.

•	 Wraz z utratą funkcji handlowo-usługowej 
Tumska nie przyciąga już wielu klientów z 
innych dzielnic miasta. Wolą oni korzystać 
z centrów handlowych, zlokalizowanych 
poza centrum miasta. Ponadto Stare Mia-
sto i okolice ulicy Tumskiej są słabo za-
ludnione i nadal obserwuje się proces ich 
wyludniania, zatem również osoby miesz-
kające w pobliżu nie są w stanie wygenero-
wać dużego ruchu. 

•	 Brak ludzi nie wiąże się wyłącznie z czynni-
kami zewnętrznymi. Ulica Tumska wydaje 
się być dla płocczan po prostu nieatrak-
cyjna. W opinii mieszkańców Płocka oferta 
ulicy Tumskiej jest zbyt słaba, by skutecz-
nie przyciągać ludzi. W tej chwili jej profil 
jest niejasny. W konsekwencji część z ba-
danych nie wie, po co właściwie miałaby 
się na ulicy Tumskiej pojawiać. Niezwykle 
ważną kwestią negatywnie wpływającą na 
atrakcyjność ulicy Tumskiej jest jej wygląd. 
Przeprowadzona w 2006 r. modernizacja 
jest powszechnie krytykowana. Szczegól-
nie negatywnie oceniana jest mała archi-
tektura (np. miejsca do siedzenia, latarnie, 
fontanny) oraz nawierzchnia. Według bada-
nych mieszkańców Płocka są one zarówno 
nieestetyczne, jak i niefunkcjonalne. W po-
wszechnym przekonaniu siedziska – tzw. 
klocki - nie nadają się do siedzenia. Nieza-
leżnie od wyglądu i funkcjonalności krytyko-
wany jest także stan ich utrzymania. Często 
pojawiają się bowiem głosy, że Tumska jest 
zaniedbana, czy wręcz brudna. 

•	 W opinii przedsiębiorców ulica Tumska nie 
jest miejscem, gdzie łatwo prowadzić biz-
nes. Z jednej strony badani wskazywali na 
utrudnienia wynikające z opisanych wyżej 
problemów (niewielki ruch pieszych, za-
niedbana i niesprzyjająca spędzaniu czasu 
„mała” architektura). Z drugiej jednak stro-
ny mówili także o innych barierach nega-
tywnie wpływających na funkcjonowanie 
ich przedsiębiorstw. Wśród nich szczegól-
nie ważne były kwestie związane z dostęp-
nością parkowania – zarówno dla samych 
przedsiębiorców, jak i ich klientów oraz 
utrudnieniami w dojeździe zaopatrzenia.

Najważniejsze wnioski i rekomendacje
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Rekomendacje
•	 Należy podjąć działania zmierzające do 

tego, by tych z płocczan, którzy przez Tum-
ską przechodzą zatrzymać, a tych, którzy 
tam nie docierają w skuteczny sposób 
przyciągnąć. Biorąc pod uwagę procesy 
przemian współczesnych miast skutku-
jące marginalizacją i degradacją centrów 
należy odejść od koncepcji przywrócenia 
Tumskiej jej wcześniejszych funkcji (szcze-
gólnie handlowej i usługowej). Wychodząc 
naprzeciw tym tendencjom i potrzebom 
mieszkańców należy dążyć do nadania 
nowej funkcji – rozrywkowej, rekreacyjnej, 
kulturalnej i społecznej. 

•	 W tym celu potrzebne jest ulokowanie na 
ulicy Tumskiej podmiotów, których oferta 
wpisze się w funkcje wspomniane wyżej, 
np. kawiarni, barów, galerii. Proces ten 
powinien być stymulowany przez władze 
miasta – poprzez zachęty, preferencyjne 
warunki prowadzenia działalności, ułatwie-
nia, np. związane z parkowaniem, zwolnie-
niem z niektórych opłat. 

•	 By ulica Tumska mogła skutecznie pełnić 
funkcję społeczną i rekreacyjną, musi być 
bardziej atrakcyjna i przyjazna dla odwie-
dzających. Powinna się stać „ulicą dla lu-
dzi”. Zamiast szarą i kamienną – zieloną, 
zamiast zimną – przytulną, zamiast brudną 
– czystą, zamiast zaniedbaną – zadbaną. 
Abstrahując od uwarunkowań prawnych 
związanych z prawami autorskimi projek-
tu należy dążyć do zmiany wyglądu ulicy 
Tumskiej.

•	 Przede wszystkim konieczna jest wymiana 
małej architektury. Czerpiąc z doświadczeń 
architektów zajmujących się tematyką 
miast, np. Jana Gehla, trzeba zaplanować 
przestrzeń ulicy w taki sposób, by nie bu-
dziła nieprzyjemnych odczuć, by była miej-
scem przyjaznym, np. poprzez ustawienie 
wygodnych ławek z oparciami, zoriento-
wanych w taki sposób, by między osobami  

z nich korzystającymi była możliwość swo-
bodnej komunikacji. 

•	 Należy zadbać, by ulica Tumska była bar-
dziej zielona. Potrzebne jest więcej na-
sadzeń o zróżnicowanym charakterze – 
drzew dających cień, krzewów i kwiatów 
które mogłyby wypełnić pustą przestrzeń 
chłodnej ulicy. 

•	 Warto pomyśleć o specjalnych strefach, 
które skłaniałyby przechodniów do zatrzy-
mania się, np. miejsc zabaw dla dzieci, któ-
rych w okolicy Tumskiej nie ma. 

•	 W proces rearanżacji ulicy Tumskiej należy 
włączyć właścicieli lokali – przede wszyst-
kim gastronomicznych i rozrywkowych – 
którzy powinni bardziej wkraczać w prze-
strzeń ulicy, kolonizować ją, sprawiając, 
że stanie się ona bardziej zróżnicowana i 
żywa. 

•	 O przestrzeń ulicy Tumskiej należy bardziej 
dbać, starając się nie dopuszczać do jej de-
generacji. Konieczne jest systematyczne 
dbanie o czystość zarówno nawierzchni, 
jak i małej architektury. 

•	 Przy planowaniu kolejnych moderniza-
cji przestrzeni miasta Płocka, np. Placu 
Narutowicza czy Nowego Rynku, należy 
brać pod uwagę negatywne doświadcze-
nia związane z remontem ulicy Tumskiej. 
Przede wszystkim należy zadbać o dużą 
ilość zieleni, której w Płocku w ogóle jest 
niewiele – zarówno drzew jak i krzewów. 
Ponadto, należy ograniczać do niezbęd-
nego minimum szczelne pokrywanie całej 
nawierzchni, które potocznie nazywa się 
„betonozą”. Skutkiem takich działań jest 
poczucie wyobcowania czy chłodu. Im-
peratywem powinno być tworzenie prze-
strzeni dla ludzi, w trosce o jak najlepszą 
jakość życia mieszkańców i w odpowiedzi 
na ich potrzeby.
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Tumska będąca niegdyś reprezentacyj-
ną ulicą Płocka, ulubionym miejscem spę-
dzania czasu przez płocczan, centrum życia 
handlowego i rozrywkowego miasta, wyraź-
nie podupadła w ostatnich latach. Obecnie 
stosunkowo niewielu mieszkańców miasta 
odwiedza i korzysta z jej oferty. 

Cześć przyczyn takiego stanu rzeczy ma 
charakter obiektywny. Po pierwsze, centra 
handlowe przejęły funkcję handlowo-usłu-
gowo-rozrywkową. Ulica Tumska i Starówka 
nie są w stanie z nimi konkurować. Po drugie, 
położenie najliczniejszych dzielnic mieszka-
niowych Płocka w stosunku do Tumskiej jest 
niekorzystne – mimo że leży ona w centrum 
miasta, często jest omijana przez jego miesz-
kańców. Jest to problem wielu miast w Polsce, 
które walczą ze zmieniającą się rolą centrów i 
starówek1.

Jednak część przyczyn marginalizacji ulicy 
ma także charakter subiektywny i związany 
jest ze społecznym wizerunkiem ulicy. Miesz-
kańcy Płocka wydają się być niezainteresowa-
ni ofertą Tumskiej, nie postrzegają oni płockiej 
Starówki jako miejsca atrakcyjnego spędzania 
czasu. Uważają, że Tumska nie jest miejscem, 
w którym mogą zaspokoić swoje potrzeby. Nie 
spełnia ona także oczekiwań estetycznych2. 

Instytucje odpowiedzialne za rewitalizację 
Starówki i ulicy Tumskiej, np. Urząd Miasta 
czy Agencja Rewitalizacji Starówki podejmują 

1 D. Celińska-Janowicz, Centra handlowe wobec miej-
skiej przestrzeni publicznej – nie tylko imitacja, w: I. Jażdżew-
ska Iwona, Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011; M. Malikowski, 
M. Palak, J. Halik (red.), Zmiany w przestrzeni współczesnych 
miast, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015; Z. Zio-
browski, W. Jarczewski, Rewitalizacja miast polskich – dia-
gnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.

2 Por. „Rewitalizacja w Płocku. Raport z badania son-
dażowego”, Towarzystwo Naukowe Płockie, Urząd Miasta 
Płocka 2014.

różnorakie działania, mające na celu popra-
wienie sytuacji, jednak nie opierają się one 
na całościowej diagnozie i analizie wizerunku 
Tumskiej, postrzegania jej funkcji przez miesz-
kańców, czy też ich potrzeb. Wyraźnie widać 
także, że rewitalizacja Tumskiej stała się tzw. 
wicked problem, czyli problemem nie mającym 
jednego oczywistego rozwiązania, niedającym 
się rozwiązać tradycyjnymi metodami3.

Projekt „Tumska na nowo – badania” fi-
nansowany ze środków Urzędu Miasta Płoc-
ka w ramach zadania „Współpraca z wyższy-
mi uczelniami w latach 2018–2019” stawiał 
sobie za cel dokonanie diagnozy postrzega-
nia ul. Tumskiej przez mieszkańców Płocka 
oraz ich oczekiwań.

W celu uszczegółowienia problematyki ba-
dawczej postawiono 6 pytań badawczych:

1. Jaką rolę pełni ulica Tumska dla 
mieszkańców Płocka?

2. Jaki jest wizerunek ulicy Tumskiej w oczach 
mieszkańców Płocka?

3. Jak często płocczanie odwiedzają Tumską  
i w jaki sposób z niej korzystają?

4. Jakie są oczekiwania płocczan wobec ulicy 
Tumskiej i jej oferty?

5. Jakie są motywacje przedsiębiorców do 
podejmowania działalności gospodarczej 
na terenie Tumskiej?

6. W jaki sposób postrzegają Tumską 
przedsiębiorcy działający na jej terenie?

W trakcie realizacji projektu wykorzystano 
następujące techniki badawcze:

•	 Sondaż wśród mieszkańców Płocka reali-
zowany techniką wywiadu telefonicznego 
wspomaganego komputerowo (CATI) na 

3 B. W. Head,  J. Alford, Wicked Problems: Implications 
for Public Policy and Management, „Administration & So-
ciety”, 47/2013.

Opis projektu
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reprezentatywnej próbie warstwowej 615 
osób. Warstwy wyodrębniono ze względu 
na dwie cechy demograficzne odzwier-
ciedlające charakterystykę mieszkańców 
Płocka: płeć i wiek. Badanie przeprowadzo-
no w listopadzie 2018 r.

•	 2 wywiady grupowe zogniskowane (FGI) 
z mieszkańcami Płocka. Dobór celowy  
w oparciu o kryterium maksymalnego 
zróżnicowania (N = 2x8). Realizacja zadania 
trwała od października do grudnia 2018 r.

•	 10 indywidualnych wywiadów pogłębio-
nych (IDI) z przedstawicielami przedsię-
biorców działających na terenie ul. Tum-
skiej. Dobór do badania celowy w oparciu 
o kryterium maksymalnego zróżnicowa-
nia. Realizacja zadania trwała od paździer-
nika do grudnia 2018 r. 

•	 Obserwację zachowań osób korzystających 
z ulicy Tumskiej w celu uchwycenia najczę-
ściej występujących wzorów zachowania  
w sześciu punktach czasowych (godziny 
poranne w weekend, godziny popołudnio-
we weekend, godziny wieczorne weekend, 
godziny poranne w dzień powszedni, go-
dziny popołudniowe w dzień powszedni, 
godziny wieczorne w dzień powszedni). 
Realizacja zadania trwała od października 
do grudnia 2018 r. 

•	 Sondę uliczną przy użyciu kwestionariusza 
wywiadu przeprowadzona na grupie 408 
osób przebywających na ul. Tumskiej. Son-
dę przeprowadzono na przełomie kwietnia 
i maja 2019 r. 
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Tumska w oczach mieszkańców

Wyniki sondażu
Jednym z ważniejszych problemów podejmowanych w badaniu ilościowym było określenie 

miejsca ulicy Tumskiej w świadomości społecznej mieszkańców Płocka. Przede wszystkim ob-
szarem zainteresowania było miejsce Tumskiej w hierarchii ważności różnych lokalizacji istot-
nych dla płocczan. Mieszkańcy pytani o to, które z wymienionych w kafeterii miejsc są przez nich 
uznawane za ważne, wskazywali najczęściej na Tumy (71,1% badanych) oraz Stary Rynek wraz  
z ul. Grodzką (59,7%). Inne wskazania, takie jak np. Sobótka (30,9%), nabrzeże Wisły (28,5%), czy 
Orlen Arena (21,5%) były wskazywane już rzadziej. Ulica Tumska w tym rankingu zajmuje dopie-
ro 8 z 16 miejsc – wskazało ją jedynie 12,5% badanych. 

Kolejne ważne pytanie sondażowe odnosiło się do emocji związanych z ulicą Tumską. Re-
spondentów zapytano, czy lubią tę ulicę. Wyniki wskazują, że choć co prawda jest dość duża 
grupa badanych, którzy deklarują, że Tumska budzi ich pozytywne emocje i mogą powiedzieć, 
że ją lubią (37,1%), to jednocześnie podobna liczba osób ma odczucia ambiwalentne i wybrała 
odpowiedź „ani tak, ani nie” (37,9%). Osób, którzy stwierdzili, że ul. Tumskiej nie lubią było zde-
cydowanie mniej (16,4%).

Tabela 1
Najważniejsze miejsca w Płocku

Lp. Miejsce Liczebność Procent obserwacji Procent

1 Tumy 441 71,7 23,0

2 Stary Rynek z ulicą Grodzką 367 59,7 19,1

3 Sobótka 190 30,9 9,9

4 Nabrzeże Wisły 175 28,5 9,1

5 Orlen Arena 132 21,5 6,9

6 Park Północny 104 16,9 5,4

7 Galeria Handlowa Mazovia 97 15,8 5,1

8 Ulica Tumska 77 12,5 4,0

9 Pasaż Roguckiego 69 11,2 3,6

10 Plac Celebry Papieskiej 66 10,7 3,4

11 Stadion Wisły 57 9,3 3,0

12 Galeria Handlowa Mosty 47 7,6 2,5

13 Galeria Wisła 36 5,9 1,9

14 Plac Paderewskiego 30 4,9 1,6

15 Nowy Rynek 17 2,8 0,9

16 Podolanka 13 2,1 0,7

Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź
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Tabela 2
Czy lubisz ul. Tumską?

Odpowiedź Liczebność Procent

Tak 228 37,1

Ani tak, ani nie 233 37,9

Nie 101 16,4

Nie wiem, trudno powiedzieć 53 8,6

Razem 615 100,0

Postawy wobec ulicy Tumskiej nie mogą być badane jedynie poprzez pytania dotyczące 
emocji. Ważne jest także zbadanie komponentu behawioralnego związanego z tym czy, i w jaki 
sposób płocczanie korzystają z tej ulicy. 

Istotne zatem było pytanie, jak często badani bywają na ulicy Tumskiej. Odpowiedzi wskazu-
ją, że co najmniej połowa respondentów bardzo nieregularnie odwiedza Tumską – odpowiedź 
„rzadko – kilka razy w roku i rzadziej” wskazało aż 50,9% badanych. Drugim najczęściej wybie-
ranym wskazaniem było „regularnie - kilka razy w miesiącu” (33,3%). Niewielki odsetek osób 
twierdził, że bywają na Tumskiej często (10,1%) i nigdy (4,1%).

Tabela 3
Częstotliwość przebywania na ul. Tumskiej

 

Odpowiedź Liczebność Procent

Często - codziennie lub kilka razy w tygodniu 62 10,1

Regularnie - kilka razy w miesiącu 205 33,3

Rzadko - kilka razy w roku i rzadziej 313 50,9

Nigdy 25 4,1

Nie wiem, trudno powiedzieć 10 1,6

Razem 615 100,0

Osoby, które zadeklarowały, że na ulicy Tumskiej bywają, zostały zapytane o najważniejszy 
powód ich wizyt. Na podstawie wskazań respondentów zbudowano ranking motywów bywa-
nia na ulicy Tumskiej, którego pierwsze miejsce zajmuje odpowiedź „dotarcie przez ulicę Tum-
ską do innego miejsca – ulicy, placu itp.”, którą wskazało 69,6% badanych. Kolejnym – choć już 
znacznie rzadziej wskazywanym – powodem były: chęć korzystania z instytucji kultury, takich 
jak np. Muzeum Mazowieckie, czy NoveKino Przedwiośnie – 48,1%, pobyt w restauracjach, ba-
rach czy kawiarniach – 36,1%, czy spotkania z innymi ludźmi – 24,5%. Rzadkie były takie powody 
jak np. dokonywanie zakupów (jedynie 12,5%) czy spotkania zawodowe, czy biznesowe (5,9%).
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Tabela 4
Najważniejsze powody przebywania na ul. Tumskiej 

Lp. Powód Liczebność Procent 
obserwacji

Procent

1 Dotarcie przez ul. Tumską do innego miejsca – ulicy, placu itp. 366 69,6 29,2

2 Korzystanie z instytucji kultury (np. Muzeum Mazowieckie, 
NoveKino Przedwiośnie)

253 48,1 20,2

3 Pobyt w restauracjach, barach, kawiarniach itp. 190 36,1 15,2

4 Spotkanie z innymi ludźmi, rodziną, przyjaciółmi, 
znajomymi itp.

129 24,5 10,3

5 Spacer 110 20,9 8,8

6 Bez celu, przypadkowo 89 16,9 7,1

7 Dokonywanie zakupów 66 12,5 5,3

8 Spotkania zawodowe, biznesowe 31 5,9 2,5

9 Zamieszkiwanie 18 3,4 1,4

Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Osoby, które zadeklarowały, że bywają na Tumskiej nie częściej niż raz w roku lub w ogóle zo-
stały poproszone o podanie przyczyn. Najczęściej wskazywaną przyczyną nieodwiedzania ulicy był 
fakt, iż jest ona „nie po drodze” (47,9%). Kolejne wskazania to „Nie ma tam dla mnie nic interesu-
jącego” (27,4%), „nie mam tam nic do załatwienia” (10,3%). Mniejsze znaczenie miały takie powody 
jak: „nie podoba mi się tam” (6,8%), brak bezpłatnych miejsc parkingowych (4,3%), czy brak czasu 
(2,6%).

Tabela 5
Przyczyny nieodwiedzania ul. Tumskiej

Lp. Odpowiedź Liczebność Procent 
obserwacji

Procent

1 Jest nie po drodze 56 9,1 47,9

1 Nie ma tam dla mnie nic intersującego 32 5,2 27,4

2 Nie mam tam nic do załatwienia 12 2 10,3

3 Nie podoba mi się tam 8 1,3 6,8

4 Brak jest bezpłatnych miejsc parkingowych 5 0,8 4,3

5 Nie mam czasu 3 0,5 2,6

6 Nie wiem, trudno powiedzieć 1 0,2 0,9

Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Badanych zapytano także o to czy, korzystali z ofert spędzania wolnego czasu instytucji i firm 
znajdujących się na ulicy Tumskiej. W odniesieniu do każdej z wymienionych w kafeterii instytu-
cji można było wskazać trzy odpowiedzi. Po pierwsze, można było zadeklarować, iż z danej ofer-
ty korzystało się przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, po drugie, można było zadeklarować 
znajomość instytucji lub firmy, ale jednocześnie wskazać, że się z ich oferty nie korzystało, po 
trzecie w końcu, można było wskazać odpowiedź „Nie słyszałem(am) o istnieniu tego miejsca”. 

Instytucję, którą najwięcej badanych wskazało, jako tę, z której usług korzystali w ciągu ostat-
niego roku było NoveKino Przedwiośnie (41% badanych). Część instytucji i firm było wskazywane 
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rzadziej, przez co częstotliwość korzystania z nich można określić jako umiarkowaną. Były to: ka-
wiarnia „Cafe na deptaku” – 16,7%, Manufaktura czekolady4 – 14,8%, bar „Stacja Warka” – 13,5%, 
oraz Muzeum Mazowieckie – 12,8%. Zadecydowanie rzadko respondenci korzystali z usług i ofert 
miejskich instytucji kultury: Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki5 (2,6%) oraz Młodzieżowego Domu 
Kultury (1,6%).

Nieco inaczej przedstawiają się wyniki, gdy analizujemy grupę badanych, którzy dane instytu-
cje znają, ale nie korzystali z ich usług. W tej kategorii szczególnie często wymienne były instytu-
cje kultury: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (91,1%), Młodzieżowy Dom Kultury (90,9%) i Muzeum 
Mazowieckie (85,4%)6. Warto tu zwrócić uwagę, iż dość znaczny odsetek badanych deklarował 
znajomość komercyjnie działających firm, kawiarni i barów – każda z nich osiągnęła wynik wyż-
szy niż 44%.

Tabela 6
Intensywność korzystania z oferty instytucji i firm znajdujących się na ul. Tumskiej

Odpowiedź Korzystałem(am)  
z oferty tego miejsca 
przynajmniej raz  
w ciągu ostatniego 
roku

Słyszałem(am) o jego 
istnieniu, ale w ciągu 
ostatniego roku nie 
korzystałem z jego 
oferty

Nie słyszałem(am)  
o istnieniu tego 
miejsca

Procent Liczebność Procent Liczebność Procent Liczebność

1 NoveKino Przedwiośnie 255 41,5 359 58,4 1 0,2

2 Cafe na deptaku 103 16,7 345 56,1 167 27,2

3 Manufaktura Czekolady 91 14,8 400 65,0 124 20,2

4 Stacja Warka 83 13,5 305 49,6 227 36,9

5 Muzeum Mazowieckie 79 12,8 525 85,4 11 1,8

6 Słodko Zakręcone 56 9,1 362 58,9 197 32,0

7 Kawiarnia Charlie 34 5,5 271 44,1 310 50,4

8 Centro Cafe 31 5,0 272 44,2 312 50,7

9 Płocki Ośrodek Kultury 
i Sztuki

16 2,6 560 91,1 39 6,3

10 Młodzieżowy Dom  
Kultury

10 1,6 559 90,9 46 7,5

Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Badanym zadano także pytanie o intensywność brania udziału w imprezach organizowanych 
na ulicy Tumskiej. Odpowiedzi badanych wskazują, że przedsięwzięciem, które zarówno jest 
najbardziej znane, jak i najczęściej odwiedzane przez badanych płocczan jest Jarmark Tumski. 
Aż 58% respondentów stwierdziło, że brało udział w tej imprezie w ciągu ostatniego roku, zaś 
41,3% zadeklarowało, że ją zna, choć udziału w niej nie brało. Inne imprezy, które bądź odby-
wają, bądź odbywały się na ul. Tumskiej takie jak: Mercedesem po Wiśle, Inwazja Fast Trucków, 
Dzień Sąsiada czy Prezenty na Tumskiej nie były ani specjalnie uczęszczane przez responden-
tów (wskazania od 1,6% do 6%), ani znane (wskazania od 13% do 27%).

4 W momencie przygotowywania Raportu Manufaktura Czekolady przeniosła swoją siedzibę z Tumskiej na ulicę 
Synagogalną.

5 W momecie przygotowywania Raportu siedziba Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki została przeniesiona na ulicę  
J. Jakubowskiego.

6  NoveKino Przedwiośnie ma znacznie niższy wskaźnik głównie ze względu na fakt, iż wielu badanych zadeklarowało, 
iż korzystało z ich usług. 
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Tabela 7
Intensywność brania udziału w imprezach odbywających się na ul. Tumskiej

Odpowiedź Brałem(am) udział  
w tym wydarzeniu 
przynajmniej raz  
w ciągu ostatniego 
roku

Słyszałem(am)  
o takim wydarzeniu, 
ale w ciągu 
ostatniego roku nie 
brałem(am) w nim 
udziału

Nie słyszałem(am)  
o takim wydarzeniu

Procent Liczebność Procent Liczebność Procent Liczebność

1 Jarmark Tumski 358 58,2 254 41,3 3 0,5

2 Mercedesem po Wiśle 37 6,0 123 20,0 455 74,0

3 Inwazja Food Trucków 37 6,0 123 20,0 455 74,0

4 Dzień Sąsiada 13 2,1 167 27,2 435 70,7

5 Prezenty na Tumskiej 10 1,6 80 13,0 525 85,4

Ważnym elementem opisu postrzegania ulicy Tumskiej przez płocczan jest kwestia poczu-
cia bezpieczeństwa. Dlatego zapytano badanych o to czy uważają, że jest to ulica bezpieczna. 
Okazało się, że znakomita większość badanych uważa, że jest ona bezpieczna w dzień – zade-
klarowało tak 86,3% respondentów. W przypadku poczucia bezpieczeństwa w nocy odpowiedzi 
były bardziej zniuansowane. Niemal 35% badanych potwierdziło, że również w nocy Tumska jest 
bezpieczna, jednak 28,8% stwierdziło, że Tumska w nocy bezpieczna nie jest. Jednocześnie duża 
grupa respondentów (29,9%) stwierdziła, ze nie ma zdania bądź wiedzy na ten temat. 

Tabela 8
Czy uważasz, że ul. Tumska jest bezpieczna?

Odpowiedź W dzień Po zmroku

Liczebność Procent Liczebność Procent

Tak 531 86,3 210 34,1

Ani tak, ani nie 28 4,6 44 7,2

Nie 2 0,3 177 28,8

Nie wiem, trudno powiedzieć 54 8,8 184 29,9

Razem 615 100,0 615 100,0

Do podsumowania ocen ulicy Tumskiej przed mieszkańców Płocka wykorzystano dyferencjał 
semantyczny opisujący postrzeganie ulicy w wybranych wymiarach. Badani zostali poproszeni  
o wskazanie swoich odczuć na skali od 1 do 5, gdzie ocena 3 była wartością neutralną. 

Analiza odpowiedzi wskazuje, że szczególnie silnie odchylenia od wartości neutralnej (co 
wskazuje na to, ze większość badanych przychyla się do jednej, skrajnej odpowiedzi) daje się 
zaobserwować w przypadku opinii na temat tego czy ul. Tumską można opisać jako zieloną (1) 
czy betonową (5). Średnia w podanych odpowiedzi wyniosła w tym wypadku aż 4,18, a mediana 
4. Oznacza, to, że większość badanych płocczan uważa, że Tumska jest zdecydowana bardziej 
betonowa niż zielona. 

W przypadku kilku wymiarów można mówić o umiarkowanym odchyleniu. Można w związ-
ku z tym powiedzieć, że płocczanie uważają Tumską bardziej za ulicę zadbaną niż zaniedbaną 
(średnia 2,44, mediana 2), czystą niż brudną (średnia 2,38, mediana 2), dostępną niż niedostęp-
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ną (średnia 2,12, mediana 2), oraz bezpieczną, niż niebezpieczną (średnia 2,11, mediana 2). 
W pozostałych przypadkach odpowiedzi wahają się w okolicach wartości neutralnej. 

Tabela 9
Jaka jest obecnie ulica Tumska?

Średnia Mediana Dominanta

zielona (1) 4,18 4 5 betonowa (5)

w pobliżu (1) 3,35 3 3 daleko (5)

brzydka (1) 3,14 3 3 ładna (5)

kolorowa (1) 3,01 3 3 szara (5)

ciekawa (1) 2,92 3 3 nudna (5)

pełna ludzi (1) 2,89 3 3 pusta (5)

przyjazna dla ludzi (1) 2,67 3 3 nieprzyjazna dla ludzi (5)

zadbana (1) 2,44 2 3 zaniedbana (5)

czysta (1) 2,38 2 2 brudna (5)

dostępna (1) 2,12 2 2 niedostępna (5)

bezpieczna (1) 2,11 2 2 niebezpieczna (5)

Badanych zapytano także o to, czego ich zdaniem brakuje na ulicy Tumskiej. Dwie najczęściej 
wskazywane odpowiedzi dotyczą wystroju ulicy. Respondenci wskazywali, że szczególnie, ich 
zdaniem, brakuje zieleni (drzew i krzewów) – aż 81,5% badanych oraz miejsc do siedzenia, czy 
tzw. małej architektury – 67%. Inny ważny brak wskazywany przez badanych dotyczył bezpłat-
nych miejsc parkingowych – 45% badanych uważa, że jest ich za mało. Rzadziej wybieranymi 
były obiekty kulturalne (36,7%), obiekty rozrywkowe (30,9%), imprezy i wydarzenia kulturalne 
(30,7%), czy miejsca zabaw dla dzieci (24,3%).

 Tabela 10
 Czego brakuje na ulicy Tumskiej?

Lp. Odpowiedź
Tak Ani tak, ani nie Nie Nie mam zdania

Liczebność Procent Liczebność Procent Liczebność Procent Liczebność Procent

1 Zieleni (drzew, krzewów) 501 81,5 41 6,7 24 3,9 49 8,0

2
Miejsc do siedzenia  
(tzw. małej architektury) 412 67,0 80 13,0 66 10,7 57 9,3

3
Bezpłatnych miejsc  
parkingowych 277 45,0 70 11,4 99 16,1 169 27,5

4
Obiektów kulturalnych  
(np. galerii sztuki) 226 36,7 157 25,5 125 20,3 107 17,4

5
Obiektów rozrywkowych  
(pubów, barów, kawiarni) 190 30,9 127 20,7 208 33,8 90 14,6

6
Imprez i wydarzeń 
kulturalnych 189 30,7 87 14,1 141 22,9 198 32,2

7 Miejsc zabaw dla dzieci 151 24,5 80 13,0 132 21,5 252 41,0

8 Sklepów znanych marek 147 23,9 97 15,8 254 41,3 117 19,0

9
Obiektów usługowych  
(fryzjer, poczta) 106 17,3 116 18,9 272 44,2 121 19,7

10 Sklepów spożywczych 88 14,4 113 18,4 285 46,3 129 21,0
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Badani zostali także zapytani o to, jakie funkcje powinna ich zdaniem pełnić idealna ulica 
Tumska. Większość z respondentów uważa, że byłoby to miejsce, gdzie warto przyjść na impre-
zę (np. koncert) – 55,3%, przyjść na spacer – 45,0%, zjeść i wypić w restauracji, barze lub kawiarni 
– 36,8% oraz spędzić czas ze znajomymi – 33,1%.

Tabela 11
Idealna ul. Tumska byłaby miejscem gdzie warto byłoby:

Lp. Odpowiedź Liczebność Procent  
obserwacji

Procent

1 Przyjść na imprezę (np. koncert) 338 55,3 25,9

2 Przyjść na spacer 275 45,0 21,1

3 Zjeść i wypić w restauracji, barze lub kawiarni 225 36,8 17,3

4 Spędzić czas ze znajomymi 202 33,1 15,5

5 Nie wiem, trudno powiedzieć 74 12,1 5,7

6 Przyprowadzić gości z innego miasta 69 11,3 5,3

7 Wybrać się na zakupy 66 10,8 5,1

8 Spędzić czas z małym dzieckiem 28 4,6 2,1

9 Pojeździć na rowerze lub na rolkach 26 4,3 2,0

Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź

Wyniki wywiadów grupowych

Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Inteview – FGI) dostarczyły bardziej pogłę-
bionej wiedzy na temat postrzegania ulicy Tumskiej. Dyskusja podczas wywiadów skupiała się 
przede wszystkim wokół takich kwestii, jak odczucia i emocje związane z ulicą, powód, dla któ-
rych badani bywają na Tumskiej, jej silne i słabe strony.

Każdy z dwóch FGI rozpoczął się od pytania projekcyjnego. Badanych poproszono o to, by za-
mknęli oczy i wyobrazili sobie, że są na ulicy Tumskiej. Następnie zapytano ich o odczucia, które 
im towarzyszą. Osoby biorące udział w badaniu żywo zareagowały i chętnie opisywały to, co czuły. 
Dominującym odczuciem badanych był chłód. 

Czuję atmosferę zimną. R4FGI1

Ja czuję, jeżeli można użyć takiego sformułowania… tak uosabiając jak gdyby tę ulicę… taką oziębłość 
z tej ulicy wobec przechodnia. R4FGI2

Uczuciu temu towarzyszyły także inne emocje, równie negatywne i nieprzyjemne dla bada-
nych. Mówili o  poczuciu pustki, w wypowiedziach pojawiały się także sformułowania podkreśla-
jące wrażenie pustki, np. Tumska jako pustynia.

R7: A to ciekawe, bo ja też poczułem zimno. Pierwsze słowo, jakie mi się nasunęło, to chłód. 

R4: Kamienna pustynia, to mi się tak kojarzy. (…) 

R5: (…) Ja dokładnie to samo. Zastanowiłam się czy to wynika z pogody może, którą mamy za oknem, 
ale rzeczywiście towarzyszyło mi zimno i pustka. FGI1

Jakkolwiek by to mało optymistycznie zabrzmiało, chłód i pustkę. R7FGI2

Bardzo ważny określeniem pojawiającym się w wypowiedziach było słowo „kamienna”, która 
dodatkowo podkreślało chłód i wrażenie wyobcowania. Jedna z bardziej znaczących wypowiedzi 
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łączy ze sobą odczucia chłodu i „kamienności”. Badana wprost mówi o tym, że Tumska, którą 
zobaczyła oczami swojej wyobraźni jest „nieprzyjazna dla ludzi” i „nie do życia” 

Tumska jest po prostu zimna, kamienna, zdehumanizowana, nieprzyjazna dla ludzi, dla 
przechodniów, nie do życia. R4FGI1

Obok wypowiedzi odwołujących się do chłodu pojawiały się także inne – zwykle negatyw-
ne – odczucia. Jednym z nich było poczucie chaosu, niedopasowania do siebie poszczególnych 
elementów architektonicznych. Mowa była m. in. o starych kamienicach i nowym budownictwie 
oraz o niedopasowanych do otoczenia elementach małej architektury – szczególnie ławkach 
oraz fontannach. 

Ja widzę chaos. Totalny. (…) Urbanistyczny. Od Sasa do lasa, jeżeli chodzi o front kamienic, 
budynków odnawianych czy odbudowywanych. R3FGI2

Np. ten budynek ZUS-u, nie wiem czy… tam już jest nieczynne. PZU, tak? Totalnie nie…  
Zupełnie nie pasuje do charakteru w ogóle tej części miasta, nie tylko całej Tumskiej. R1FGI2

R3: Nie ma ławek takich właśnie w stylu secesyjnym. Jeszcze ze żłobionymi takimi elementami. 

R6: Kompletnie jakby nie pasowały… 

R1: Ale dla odmiany latarnie zrobiono w takim stylu właśnie… powiedzmy początek XX w., które dla 
odmiany nie pasują do tego nowoczesnego wystroju. Znaczy, to jest pomieszane. 

R3: No i te klocki fontanny. 

R1: Też nie wiadomo. Każda z tych fontann jest totalnie bez sensu. Ona w ogóle psuje widok zamiast 
uatrakcyjniać. FGI2

Innym ważnym odczuciem, tym razem związany ze zmysłem węchu, był brzydki zapach zwią-
zany z dymem z pieców służących do ogrzewania niektórych kamienic. 

Duszący dym z kominów. No to jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie. R5FGI2

Biorąc pod uwagę tak negatywne odczucia pojawiające się w kontekście ulicy Tumskiej, 
szczególnie ważne wydało się zapytanie badanych o to, jakie są jej moce i słabe strony. Badani 
po raz kolejny byli w zasadzie jednogłośni. Przede wszystkim należy odnotować, że wskazywali 
oni zdecydowanie więcej słabych niż mocnych stron. 

Po stronie słabości ul. Tumskiej szczególnie często pojawiały się cechy wynikające z nieuda-
nej – zdaniem badanych – rewitalizacji ulicy przeprowadzonej w 2006 r. W wypowiedziach ba-
danych pojawiały się zarówno odniesienia do samej koncepcji rewitalizacji, która była określana 
jako nieprzystosowana do potrzeb mieszkańców oraz ograniczona jedynie do ciągu pieszego, 
bez zwrócenia uwagi na otoczenie, np. podwórka. 

Krytykowano także konkretne rozwiązania. Jako niefunkcjonalna, a także często nieeste-
tyczna oceniana była mała architektura – kamienne siedziska, fontanny, nasadzenia. Zwracano 
uwagę na to, że wywołują one wrażenie chłodu, są niedopasowane do charakteru ulicy, szpecą 
ją, nie są miejscami przyciągającymi ludzi. Nie spełniają one też swojej funkcji - zwracano uwagę, 
że ławki są nieprzyjemne do siedzenia: w lecie zbyt silnie się nagrzewają, a w chłodne dni są zbyt 
zimne. Podobnie kamienna nawierzchnia Tumskiej także była wskazywana jako jej słaba strona. 
Badani zwracali uwagę, iż jest ona podzielona na różne strefy. Wzdłuż budynków ułożone są 
gładkie płyty, zaś środkiem ulicy ciągnie się pas z nierównej kostki. Taki układ sprawia, że część 
osób chodzi jedynie bokami ulicy. 

Ponadto badani, wskazując na słabe strony Tumskiej, wspominali o takich problemach jak cha-
os architektoniczny – współwystępowanie starej i nowoczesnej zabudowy, brak ludzi, ogranicze-
nie oferty gastronomicznej i handlowej i w końcu ograniczenie funkcji ul. Tumskiej głównie do roli 
przejścia – pasażu służącego do docierania do innych, ważniejszych miejsc na Starym Mieście. 
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Opisując mocne strony, badani mówili przede wszystkim o atrakcyjnych historycznych bu-
dynkach, które szczególnie po odnowieniu – są wizytówką ulicy i cieszą oko przechodniów. 
Zwracano także uwagę, że na Tumskiej znajdują się  ważne dla płocczan zabytki i miejsca kultu-
ry. Przede wszystkim wspominano tu Muzeum Mazowieckie oraz NoveKino Przedwiośnie, ale 
także Młodzieżowy Dom Kultury, czy Katedrę, które są nie tylko wizytówkami miasta i ulicy, ale 
pełnią też ważną rolę dla mieszkańców Płocka. 

Duże znaczenie dla części badanych miał także fakt, iż jest to miejsce, które ma dużą wartość 
sentymentalną dla płocczan. Wspominano m.in. o roli Tumskiej w pamięci zbiorowej mieszkań-
ców miasta. 

Tabela 12
Mocne i słabe strony ul. Tumskiej

Słabe strony Mocne strony

•	 Chaos architektoniczny
„jest brzydka przez te właśnie architektoniczne na-
paćkanie różnych stylów”

•	 Nieudana koncepcja rewitalizacji
„Wady projektu”; „jest niedostosowany do potrzeb 
mieszkańców”; „Powierzchowna rewitalizacja, czy-
li zadbanie tylko fasady kamienic i tylko ten ciąg 
główny, pieszy ulic Tumskiej”; „podejścia tego au-
tora, który zrobił jakąś… to jest tak jak umeblowa-
nie mieszkania w bardzo nowoczesnym stylu, ale 
on tego nie zrobił praktycznie dla nikogo”

•	 Niefunkcjonalna i nieestetyczna mała 
architektura

„brak ławek”; „brak zieleni”; „można byłoby zrobić 
więcej zieleni”; „Każda z tych fontann jest total-
nie bez sensu. Ona w ogóle psuje widok zamiast 
uatrakcyjniać”; „Nawet ta mirra nie pasuje moim 
zdaniem do niej. Jest taka jakaś obca na tej ulicy”; 
„te siedziska są (…) nieużyteczne kompletnie. (…) 
Nie zachęcają do siedzenia ani latem, ani zimą, bo 
albo ciepło, albo zimno”; „fontanny są kompletną 
porażką” „nie są ani funkcjonalne, ani ładne” 

•	 Nieprzyjazna nawierzchnia
„środkowy pas [Tumskiej – MN] (…) jest niewygod-
ny do chodzenia” ; „nie no na szpilkach na spacer 
tam się nie da iść”; „ żeby iść przyzwoicie, trzeba 
iść bokiem”; „w szpilkach nie sposób iść na spacer, 
ale w szpilkach i z wózkiem to już jest w ogóle po-
rażka, bo ani środkiem, ani bokiem, bo wózek jest 
za szeroki, albo trzeba omijać te wszystkie prze-
szkody. Środkiem oczywiście but wpada pomiędzy 
kostki”; „Nawierzchnia (…) śliska i niebezpieczna.

•	 Brak ludzi
„brakuje tej tkanki społecznej”; „brak ludzi”

•	 Brak ciekawej oferty handlowej  
i gastronomicznej 

„brak miejsc tych wymienionych, do których chcia-
łoby się wracać, tych lokali gastronomicznych (…) 
i sklepów”

•	 Ograniczenie funkcji Tumskiej
„rola komunikacyjna (…) bo w tej chwili wykorzy-
stujemy Tumską jako dojście”

•	 Atrakcyjne, odrestaurowane, historyczne 
budynki

„odnowiona architektura”; „stylowe kamienice”; 
„ogólnie też zabytki po prostu”

•	 Miejsce lokalizacji ważnych dla Płocka 
zabytków i miejsc kultury

„lokalizacja muzeum”; „muzeum perełka”; „pla-
cówka kultury, bo przecież i koncerty”; „lokaliza-
cja chociażby Młodzieżowego Domu Kultury, bo 
mimo wszystko jest to jedyna instytucja kultury, 
oświatowa, jakkolwiek ożywiająca tą Tumską”; 
„Kino i muzeum”; „powiedzmy też o Katedrze, to 
jest Tumska”

•	  Atrakcyjna lokalizacja w centrum miasta
„Lokalizacja samej ulicy, jest w najbardziej 
atrakcyjnej części miasta”

•	 Duży sentyment wielu płocczan
„Mamy sentyment z tą ulicą, więc sama historia  
w sobie”; „jest dla nas ważna, jeśli tak o niej myśli-
my, sentyment zostaje”
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Badanych zapytano także o to, dlaczego i jak często bywają na ulicy Tumskiej. Odpowiedzi oka-
zały się dość zróżnicowane. Część z badanych twierdziła, że bywa na Tumskiej dość często, cza-
sem nawet codziennie lub kilka razy w tygodniu. Jednak zwykle wynikało to z ich pracy lub obo-
wiązków rodzinnych, związanych np. z wychowaniem dzieci. 

No ja też często, ale to wynika z faktu pracy w tej okolicy. I głównie chyba z tego faktu. R4FGI2

Ja to jestem [na Tumskiej codziennie– MN] (…) siłą rzeczy… albo dojeżdżam do teatru i idę całą 
Tumską, albo po prostu dojeżdżam do Kwiatka i tym kawałkiem, a potem wracam koło poczty 
zawsze. R2FGI1

No ja chodząc do kina, odprowadzając dziecko, to bywam tam kilka razy w tygodniu, ale to w tym 
celu właśnie, żeby iść do kina lub na chór na 1 piętro. R5FGI2

Niektórzy z badanych z kolei często bywają na Tumskiej ze względu na to, że mieszkają  
w pobliżu. 

Ja praktycznie codziennie. Pracowałem, ale teraz już nie pracuję, aczkolwiek ciągle jeszcze mieszka-
jąc na Kwiatka, na jakimś odcinku Tumskiej w zasadzie codziennie byłem, więc.. Mieszkam w pobli-
żu, więc to też z tego wynika. R7FGI1

Jednak większość badanych deklarowała, że ulicę Tumską odwiedzają raczej sporadycznie,  
a niektórzy, że bardzo rzadko.

Ja powiem od razu, że teraz prawie wcale. R6FGI2

Dwa razy w miesiącu, trzy. R8FGI2

Ja bardzo rzadko właśnie. (…) Raz na miesiąc. R3FGI2

Na Tumskiej jesteśmy myślę raz na 2 tygodnie, też na spacer. R5FGI1

Co więcej pytani o powody dla których bywają na Tumskiej, część osób podkreślała, że są 
tam ze względu na to, że przez tę ulicę przechodzą, idąc gdzieś indziej i że nie jest ona ich miej-
scem docelowym. W części wypowiedzi badani podkreślali, że Tumska służy jako swego rodzaju 
pasaż do innych, bardziej – ich zdaniem – atrakcyjnych miejsc, np. lokali gastronomicznych na 
ul. Grodzkiej, czy Starym Rynku, czy nadwiślańskich Tumów. 

Przez Tumską przejeżdżam, zjeżdżam sobie nad Wisłę i tak…R3FGI1

Traktuję ją zawsze jako przejście na ulicę Grodzką, albo Stary Rynek. R7FGI1

Tak jak mówiłam, ja częściej tamtędy przechodzę. Jest tam mało restauracji. W lato są tam lody, 
można dojść, ale są też parki, jest park nad Wisłą, to częściej tam. Nie zachęca mnie ta ulica. R1FGI1

Warto podkreślić, że badani w niektórych wypadkach zauważali, że traktując Tumską jako 
miejsce tranzytowe w zasadzie nie zwracają uwagi na to, co dzieje się na ulicy. Umykają im też 
zmiany ulicy i nowe usługi czy oferty, które się pojawiają. 

Raczej po prostu przechodzę Tumską właśnie (…) na Grodzką, na Starówkę właśnie, przechodzę.  
I tak sobie teraz jak myślę, to jakoś przechodząc przez tę Tumską, nawet się za bardzo nie wczuwam 
co tam jest. R2FGI2

No część rzeczy nawet nie wiem i to się tak szybko zmienia, bo tam nikt nie przychodzi. To jeszcze 
nie zdąży się to rozkręcić, już upada, bo nikt o tym nie wie. I tylko się przechodzi, żeby dojść do 
Kolegialnej, na Grodzką, do katedry, na Tumy. R6FGI2

W niektórych przypadkach osoby biorące udział w FGI zauważały, że nawet jeśli bywają re-
gularnie na Tumskiej, to często są tam w bardzo konkretnym celu. Korzystając z oferty jakiejś 
instytucji, nie są jednocześnie zainteresowani tym, co innego może im ulica Tumska zaoferować. 

No ja bywam, ilekroć idę do kina, chodzę często. Myślę, że kilka razy w miesiącu jestem w kinie i wte-
dy bywam na Tumskiej, ale jest to jedyny powód, niestety, odwiedzania tej ulicy. (…) Także kilka razy  
w miesiącu i zawsze w jednym miejscu. R1FGI2



19 

W dalszej części tej wypowiedzi pojawia się intersujący wątek związany z przeszłością. Ba-
dany podkreśla, że o ile dziś jest na Tumskiej jedynie z jednego, konkretnego powodu, o tyle  
w przeszłości bywał częściej bez celu i zawsze mógł spędzić czas w intersujący dla niego sposób. 

Na Tumską chodziło się bez żadnego celu, ale i tak było wiadomo, że jakiś cel znajdziemy. Można było 
wejść do różnych centrów, chociaż nie wiem, za zakupami nie przepadam. Do muzycznego, do księ-
garni muzycznej, która była po przeciwnej stronie. Kiedyś kupowałem dużo płyt. Byłem też filatelistą, 
więc co jakiś czas też abonament ze znaczkami realizowałem w sklepiku, więc kiedyś było po co pójść 
na Tumską, a teraz tylko do kina. R1FGI2

Część z badanych, którzy deklarowali, że przychodzą na ul. Tumską regularnie jako główny 
powód podawała odwiedzanie okolicznych kawiarni czy miejsc rozrywki. 

Ja jeszcze czasami chodzę właśnie do kina, albo do muzeum. To w takim celu na Tumską. R4FGI2

Chodzę tam z córką na ciastko i chodzę tam do kina. Jeśli mam wybór między kinem w galerii a kinem 
na Tumskiej, pójdę na Tumską. R5FGI1

No tak się zastanawiam właśnie. Najczęściej no to Muzeum Mazowieckie. Nie potrzeba daleko szukać 
pamięcią, bo w niedzielę byłem tam na rozmowach naukowych. Mamy wydawać taką ciekawą pozy-
cję. Czasem do kina, do Przedwiośnia. R4FGI1

Tumska w oczach przedsiębiorców
Większość z badanych przedsiębiorców krytycznie ocenia ulicę Tumską jako miejsce prowa-

dzenia biznesu. Panuje powszechne przekonanie, że jest to miejsce, gdzie trudno z sukcesem 
prowadzić działalność gospodarczą. W trakcie wywiadów przedsiębiorcy wskazywali na kilka 
powodów takiego stanu rzeczy. Część z nich miała charakter ogólny, część zaś była bardziej 
szczegółowa.

Przede wszystkim badani zwracali uwagę na to, że na Tumskiej brak jest ludzi, którzy byliby 
potencjalnymi klientami przedsiębiorców. W ocenie biznesmenów Tumska jest mało uczęszcza-
na przez płocczan. 

Jednak mało klientów jest tutaj. 1_IDI_T

Nie ma ludzi, myślę, że ten deptak jest, ta część deptaku jest jakby mało uczęszczana. 3_IDI_T

Ciężko, z czego to wynika? Po prostu nie ma realnie przepływu ludzi. To nie wynika z tego, że do mnie 
nie przychodzą, chodzi o to, że ich po prostu realnie nie ma na Tumskiej (…). Tutaj (…) po prostu ludzi 
nie ma. Najzwyczajniej w świecie 4_IDI_T

Pytani o przyczynę takiego stanu rzeczy uczestnicy badania wskazywali na kilka możliwość. 
Część z nich uważała, że odpływ ludzi z Tumskiej, która była niegdyś ludną handlową ulicą zwią-
zany jest przede wszystkim rozwojem centrów handlowych, które odciągnęły klientów na obrze-
ża miasta. 

No bardzo ciężko, bardzo ciężko, klienci, których mieliśmy tutaj przez lata prawda? (…) Taki najwięk-
szy odpływ zauważyliśmy jak powstała trzecia galeria. Pierwsza galeria jak powstała to była ta Wisła, 
my tutaj pracowaliśmy… no było dobrze, było dobrze. Mazovia, że tak powiem nas dobiła, także 
klienci, których mieliśmy stałych, niestety z Tumskiej odeszli. 1_IDI_T

Trudna sytuacja – szczególnie handlowców – wydaje się jeszcze bardziej pogarszać ze wzglę-
du na zmiany zachowań konsumenckich związane z rozwojem sklepów internetowych. 

Cały drobny handel to po prostu nie wytrzyma konkurencji i z marketami i z Internetem. To nie ma 
metody. 2_IDI_T
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W wielu przypadkach badani zauważali, że rozwój centrów handlowych – szczególnie w re-
jonie Podolszyc – spowodował przesunięcie się punktu ciężkość miasta właśnie w ten rejon.  
W konsekwencji wiele z osób, które tam mieszkają ma dostęp do ciągle rozwijającej się oferty 
handlowej, rozrywkowej i usługowej, przez co nie widzą oni potrzeby odwiedzania centrum mia-
sta i ulicy Tumskiej. 

Tak z obserwacji wydaje mi się, że to życie się przeniosło właśnie tam na osiedle Podolszyce. Powstaje… 
już pomijając, że są te Auchan, supermarket, czy Lidl, no i przede wszystkim galerie dwie, które tam 
są, one przyciągają na pewno ludzi, a zwłaszcza tych, którzy tam mieszkają i mają jakby po sąsiedzku, 
więc oni nigdzie nie muszą szukać. Mogą sobie na spacer pójść po takiej galerii. (…) Obserwuje się też, 
że powstają restauracje, jakieś inne… No kino. Jakieś tam... kręgielnia, coś takiego. Tam coraz więcej 
różnych obiektów powstaje takich, które się utrzymują. Tzn. że jakby przyciągają tych klientów swoich. 
No i jakieś atrakcje dodatkowe są. No i tak naprawdę myślę, że to jest też przyczyną, że ludzie nie 
przyjeżdżają tu do centrum, tylko tam mają już praktycznie wszystko na miejscu. 8_IDI_T

 To znaczy no jakby powstanie galerii handlowych i jakby przedmieścia, jak to się mówi, sypialnia mia-
sta, która jest usytuowana w rejonie Podolszyc, no spowodowała przeniesienie jakby, funkcjonowania 
ludzi młodych, którzy mają jakby największy udział w funkcjonowaniu takim realnym miasta, bo to 
są ludzie, którzy jednak wychodzą na zewnątrz, korzystają z tych dóbr kultury i skoro zapewniane 
to mają na tamtej przestrzeni... (…) Nie mają czasu i nie mają potrzeby tutaj przyjechać, wynika to  
z braku czasu, tam mają wszystko świetnie zorganizowane. 4_IDI_T

Dla niektórych osób przyjazd na Tumską staje się trudną i często niepotrzebną wyprawą.  
W konsekwencji wiele osób nie przybywa tu wcale lub pojawia się bardzo rzadko. 

Jak ze wsi Podolszyce mają do nas przyjechać to wielka wyprawa. Kanapki muszą sobie porobić. 
(…) No tak podchodzą do tego. My sobie żartujemy, ale dla tych niektórych dotrzeć do centrum 
to jest wycieczka duża. (…) To chyba takie mentalne… jak wyjdzie u siebie, to ma wszystkie sklepy  
w promieniu kilometra, prawie wszystkie. Dużo się tam zrobiło i praktycznie wszyscy dentyści tam się 
poprzenosili. A tutaj dla nich wycieczka do miasta to tak się robi troszeczkę ciężej. Wolne niedziele 
troszeczkę zmienią chyba świadomość. 6_IDI_T

Coraz więcej klientów mam takich, z którymi rozmawiam, którzy mieszkają na Podolszycach, to oni  
w centrum 2 lata nie byli, 3 lata nie byli. 2_IDI_T

Duży wpływ galerii handlowej na atrakcyjność spędzania czasu na ul. Tumskiej wydaje się 
znajdować potwierdzenie w obserwacjach przedsiębiorców dotyczących niedziel wolnych od 
handlu. Badani zwracają bowiem uwagę, że w te dni osób odwiedzających Tumską jest znacznie 
więcej. 

Teraz jakby coś się zaczyna dziać na tej Tumskiej, ale to też dzieje się dużo jak jest ładna pogoda i są 
galerie zamknięte. 3_IDI_T

Na pewno zauważyłam zmianę odkąd te niedziele są zamknięte. Galerie są nieczynne to… (…) No to 
muszę Panu powiedzieć, (…) że jak była pierwsza zamknięta niedziela w Polsce, niehandlowa, to ja 
nie wiedziałam, że w Płocku jest tyle ludzi. Przychodząc tutaj się po prostu wzruszam. To można było 
fotografować, bo to było zjawiskowe. 7_IDI_T

Innym ważnym powodem braku ludzi na Tumskiej, o którym wspominali badani przedsię-
biorcy jest wyludnianie się centrum i brak mieszkańców, którzy korzystaliby z miejscowej oferty 
handlowej, rozrywkowej czy usługowej. 

No migracja ludności, tzn. to jest na tym Starym Mieście, bo to nie jedna ulica. To trzeba brać tutaj 
większy obszar, kilka ulic. Myślę, że tu też społeczeństwo się zestarzało. Część ludzi naturalnie odcho-
dzi i ubywa, natomiast młodych ludzi tutaj nic nie ciągnie, więc jakby (…) znacznie mniej tej ludności 
jest na starym mieście, niż było tu przed laty. 8_IDI_T
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W rejonie Starego Miasta w ogóle nie ma ludzi, nie ma mieszkańców. Bo tutaj kiedyś było, tutaj ludzie 
mieszkali teraz ludzie nie mieszkają tutaj generalnie. 1_IDI_T

Trzecim powodem, który zdaniem badanych, ma wpływ na brak ludzi na ulicy Tumskiej są 
kwestie związane z mentalnością oraz stylem życia mieszkańców Płocka. Biznesmeni biorący 
udział w badaniu zwracali uwagę, że brak jest jeszcze wyrobionego zwyczaju spędzania czasu 
poza domem, uczęszczania do kawiarni czy restauracji. 

Tak naprawdę później jest kwestia samego miasta. Ja większość, dużą część mojego życia spędziłem 
za granicą no i ten Płock, trudno mi go, jakby jednoznacznie opisać i sprecyzować, ale dla mnie jest 
takim dziwnym miastem, takim, nie wiem czy to wynika z tego, że nie mamy uczelni wyższych, że tu nie 
ma napływów studentów, nie ma napływu jakby młodych ludzi, myślę, że nie mamy wiele do zapropo-
nowania młodym ludziom, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, ci ludzie bardziej uciekają z miasta niż 
tutaj przyjeżdżają, no oczywiście jest napływ z okolic Płocka, ale to jest za mało, żeby te miasto ożywić, 
według mnie te miasto nie żyje. 3_IDI_T

U nas jakby tak myślę sobie, że u nas nie ma też takiej kultury wychodzenia. 3_IDI_T

To chyba nie jest problem też jakby ulicy, tylko ludzi, którzy mieszkają w tym mieście, bo ludzie tutaj... 
No wie Pan, jak się bywa w innych miastach, typu Poznań, to tam życie tętni do 24 i to nie jest tylko 
tak, że to tylko młodzież i kwestia akademickiego miasta, ale to chyba jakaś taka inna forma spędza-
nia czasu przez tych ludzi, którzy tam żyją. 7_IDI_T

Oprócz braku ludzi, badani zwracali uwagę także na inne – bardziej szczegółowe kwestie 
utrudniające prowadzenie biznesu na ul. Tumskiej. Jedną z takich kwestii jest problem parko-
wania i dojazdu do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy prowadzący 
swoje interesy na Tumskiej nie mają zwolnień z opłat parkingowych, nie mogą także wykupić 
abonamentu rocznego, jak to ma miejsce w przypadku mieszkańców. W konsekwencji mają 
problem z parkowaniem w czasie pracy. 

Na firmę nie ma. Firma musi płacić, czyli przy takiej pracy jak ja mam, że muszę tu przyjechać, poje-
chać do klienta gdzieś i miałbym samochód trzymać załóżmy kilometr dalej, to jak to robić? 2_IDI_T

No dla mnie dużym utrudnieniem jest, są parkingi. Bardzo mnie denerwuje, w tej sprawie pójdę do 
urzędu miasta, bo jeżeli ktoś tu mieszka, zameldowany, wykupuje abonament roczny i parkuje sobie, 
ja muszę albo nastawiać sobie budzik i uzupełniać na czas parkomat, bo już kilka razy mi się zdarzy-
ło, że dostałem mandat. 3_IDI_T

Ponadto brak dojazdu do lokali położonych przy Tumskiej od strony podwórek powoduje, że 
dostawy towarów również są utrudnione.

Wjechać tu nie można, już dwa razy zostałem wezwany do Straży Miejskiej, bo z tyłu jest utrudniony 
dojazd, bo jest wąsko to raz, dwa, właścicielsko to nie jest rozwiązane więc tam spółka jest, blokuje 
wjazd od tyłu, jak wjeżdżamy rozładować towar to za każdym razem może to się kończyć mandatem. 
3_IDI_T

Kwestia parkingów była podnoszona przez badanych przedsiębiorców także w kontekście 
dostępności miejsc parkingowych dla klientów. Tym razem zdania biznesmenów były podzie-
lone. Niektórzy z nich uważali, że strefa płatnego parkowania negatywnie wpływa na funkcjo-
nowanie ich przedsiębiorstw – przede wszystkim dlatego, że niektórzy z ich klientów rezygnują 
korzystania iż ich oferty ze względu na konieczność opłat parkingowych. 

Już lepiej, żeby była opłata albo od początku albo przynajmniej te dwie godziny w pakiecie darmowe, 
bo mimo, że my chcemy dać, proszę się nie martwić, dostaną państwo zwrot przy zakupie za tę godzinę 
czy coś takiego, nie, nie, to już jest w mentalności ludzkiej, jest coś takiego, że jednak nie. I te pół godziny 
to… No nie jesteś w stanie wybrać biżuterii, ciucha, czy buta no bo w jaki sposób? 1_IDI_T
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W tej chwili miejsca parkingowe… też klientki nie są do końca zadowolone. Gdzieś muszą płacić, 
dopłacać, pół godziny, godzina. Konkretnie nie mają czasu, jak zwykle, szybko i… To przeszkadza na 
pewno. 5_IDI_T

Jednak część z badanych uważa, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania poprawiło 
sytuację i klienci zawsze mogą znaleźć miejsce do parkowania – co wcześniej było często nie-
możliwe. Rozwiązanie to jest bardziej popierane przez tych z biznesmenów, których oferta nie 
wymaga poświęcenia przez klienta większej ilości czasu. 

To też Pan mówi, że są tu dwie grupy. To ja należę do tej grupy pewnie, gdzie jest mniej zwolenników 
strefy parkingowej, że dla mnie to jest piękna rzecz i dla klientów… Trochę narzekają na funkcjonal-
ność tych parkometrów, że nie potrafią sobie radzić niektórzy, ale większość jest zachwycona, że 
podjeżdża i ma miejsce, a wcześniej to pracownicy stali najczęściej banków i o godzinie 16 jak banki 
kończyły pracę, znowu można było zaparkować. 6_IDI_T

Dla mnie tylko jest lepiej, że parkingi się odblokowały w ten sposób, bo dzisiaj nie ma problemu  
z zaparkowaniem. No kwestia jest opłaty. Tak jak do mnie przyjeżdża klient i to nawet bezpłatnie, bo 
w ciągu pół godziny jest bezpłatny i jeżeli coś potrzebuje załatwić to w pół godziny u mnie załatwi na 
pewno. 8_IDI_T

Ważnym wątkiem przewijającym się w wypowiedziach badanych była kwestia estetyki ulicy 
Tumskiej. Przeważały opinie raczej negatywne. Z jednej strony osoby prowadzące działalność 
gospodarczą często zauważały, że jest to ulica brudna, nieco zaniedbana. 

Mam powiedzieć co mi przeszkadza? Brud w tym mieście, po prostu jest to dla mnie niewyobrażalne 
jak w centrum miasta na odcinku od Kina Przedwiośnie do skrzyżowania z Tumską, Kwiatka, Kole-
gialną, ponieważ tu chodzę najczęściej, to chyba tu jest najbrudniejsze miejsce w mieście dla mnie. 
4_IDI_T

Brud, wszechobecny bród, nie wiem czy to ktoś specjalnie to robi. (…) Brud jest straszny, (…) Pan zo-
baczy jaki jest brud na tych ulicach. 1_IDI_T

W wypowiedziach na temat brudu na Tumskiej dość często pojawia się także krytyka służb 
odpowiedzialnych za porządek i konserwację małej architektury. Badani uważają, że robią one 
zbyt mało, by utrzymać ulicę w dobrym stanie. W konsekwencji wygląda ona ich zdaniem na 
zaniedbaną. 

Tu jest takie zamiatanie, wie Pan… estetycznie to wygląda tragicznie, chyba wolałem te połamane, 
bo były takie kiedyś, te chodniczki były połamane, ale chyba to lepiej wyglądało niż to teraz, zresztą 
proszę się przejść i zobaczyć jak wyglądają te śmietniki, jak wyglądają te fontanny, to wszystko poury-
wane, porozwalane. 1_IDI_T

[Latarnie – MN] są też po prostu brudne. To ktoś zamontował, to ładnie wyglądało jak zostało urucho-
mione, ale zapomina miasto, że o takie rzeczy trzeba dbać. Zresztą no o wszystko trzeba dbać. Kupili 
specjalną maszynę do czyszczenia Tumskiej, no jestem codziennie w pracy, także widziałem ją dwa 
razy przez trzy lata. 9_IDI_T

Porządek na Tumskiej, że firmy sprzątające to nie sprzątają, tylko przewalają te śmieci w inne miejsce 
i rozgarniają. To nawet po imprezach masowych widać jak długo trwa zanim… Częściej to deszcz 
spłucze… Że tutaj zabetonowali całą… Roślinności nie ma, nie muszą o to dbać, ale nawet nie potrafią 
umyć tego i sprzątnąć jak należy. Przed przyjazdem kogoś ważniejszego to jest aż śmieszne, bo pole-
rują tutaj te śmietniczki, a tak to… 6_IDI_T

Ponadto wielu z badanych przedsiębiorców krytykuje wygląd Tumskiej po rewitalizacji. Szcze-
gólnie nie podoba im się mała architektura, np. miejsca do siedzenia, które, zdaniem badanych, 
są nie tylko nieestetyczne, ale także mało funkcjonalne.
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Nie ma ławek, nie no... ławki niby są, ale one nie są przyjazne. (…) Gdzie ma gdzie przysiąść... Turysta 
przyjeżdża, nie ma gdzie przysiąść, latem to jest gorące, zimą jest zimne. 5_IDI_T

No co do tych ławek to mogę mieć wiele zastrzeżeń. Tak z mojej perspektywy, jako mieszkańca tego 
miasta, one ani zimą, ani latem nie są fajne, bo wie Pan... Ławka przybrała formę kamiennego jakieś 
tworu, gdzie latem nagrzewa się do takiego stopnia, że latem nie posadzę i sama nie usiądę, a zimą 
jest tak zimne, że też nie usiądę, więc nie wiem czy tu w ogóle są ławki, czy to są po prostu jakieś 
twory… 7_IDI_T

Pewne takie drobne elementy typu ławki do siedzenia, one uważam pozostawiają wiele do życzenia, 
bo projektant sobie tak to zaprojektował, że są te betonowe klocki do siedzenia. One latem nie zdają 
egzaminu, bo się nagrzewają i bardzo gorące i trudno na nich siedzieć, czy usiąść. Jesienią, czy zimą 
to też nie, bo są bardzo zimne, więc to akurat jest element taki no… praktyczny dla ludzi, żeby gdzieś 
się zatrzymać, przysiąść… to uważam, że to jest do poprawienia. No w jakiś sposób, nie wiem jak to 
zrealizować, ale te elementy takie odpoczynku, czy poczekania, to słabo to wygląda. 8_IDI_T

Zwracano także uwagę na nawierzchnię, która jest nieprzyjazna dla spacerowiczów – szcze-
gólnie dla kobiet. 

Sama nawierzchnia, która jest na Tumskiej. Wiem, że to jest błahostką, ale taka jest prawda i każda 
z kobiet przyzna mi rację i myślę, że tak jest, bo niestety przez nią sobie niszczymy buty. Jest detal, ale 
detal taki bardzo ważny, bo wiemy jak Panie bokami muszą biegać sobie, nie środkiem spokojnie. 
5_IDI_T
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Wyniki obserwacji
Podstawową obserwacją potwierdzającą 

słowa badanych – zarówno mieszkańców Płoc-
ka, jak i przedsiębiorców – jest raczej niewielka 
liczba osób przebywająca na ulicy Tumskiej. 
Zdarzają się w ciągu dnia momenty, kiedy ulica 
ta wygląda niemal na wymarłą, pustą. 

Charakter ruchu na Tumskiej w weekendy 
i ciągu tygodnia ma wyraźnie inny charakter. 
W weekendy częściej obserwuje się osoby 
przechadzające się po Tumskiej, będące na 
spacerze. Mimo iż zazwyczaj Tumska jest tylko 
jednym z etapów spaceru, to nie stanowi tylko 
„pasażu”, ale raczej wyraźny jego etap.

W ciągu tygodnia Tumska jest przede 
wszystkim pasażem – miejscem służącym 
jako przejście do innej lokalizacji. Nieco rza-
dziej Tumska wydaje się być punktem docelo-
wym dla osób robiących zakupy, korzystający 
z usług bądź odwiedzających miejsca rozrywki 
lub kultury. 

W czasie dnia zmienia się także charakter 
ruchu ulicznego. W dni powszednie większe 
nasilenie ruchu obserwuje się przed połu-
dniem i po południu. Zdecydowanie mniejsze 
natomiast wieczorem.

Daje się zaobserwować, iż intensywność 
ruchu w weekendy (i czasem piątkowe popo-
łudnia) zwiększa się kiedy na Starym Rynku 
czy Tumach organizowane są imprezy. Wy-
raźnie widać wtedy zwiększony ruch pieszych, 
jednak Tumska traktowana jest wtedy raczej 
jako pasaż. 

W ciągu weekendów ruch jest bardziej 
równomierny, choć zmienia swój charakter: 
przed południem i po południu więcej jest 
rodzin, w godzinach wieczornych więcej jest 
grup znajomych. 

W weekend ruch „ciąży” ku Tumom i uli-
cy Grodzkiej. W ciągu tygodnia ruch wydaje 
się być równomierniej rozłożony w kierunku 
Grodzkiej i Królewieckiej oraz Kwiatka/Kole-
gialnej i Sienkiewicza. 

Zachowania na Tumskiej

Zdjęcie 1. Pusta ulica Tumska

Zdjęcie 2. Większe nasilenie ruchu na ul. Tumskiej przed południem

Zdjęcie 3. Ruch na Tumskiej w weekend wieczorem
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Charakterystyczny jest sposób poruszania 
się po Tumskiej. Większość osób idzie boka-
mi ulicy, po gładkich kamiennych płytach uni-
kając nierównej, środkowej części deptaku. 
Środkową częścią pojedynczy przechodnie 
poruszają się rzadko, wyjątkiem są grupki 
osób (np. znajomych), które nie mieszczą się 
w bocznej części. 

Przypadki, kiedy obserwowano, że ktoś ko-
rzystał z małej architektury (siedział na tzw. 
kostkach, czy ławkach) były bardzo rzadkie. 
Zaobserwowano jednak, że, gdy taka sytuacja 
się zdarzała, to niestety ze względu na kształt 
miejsc do siedzenia i ich usytuowanie, komu-
nikacja między osobami korzystającymi z ma-
łej architektury była utrudniona.

Sklepy i punkty gastronomiczne zazwyczaj 
są albo puste albo jest w nich kilkoro klien-
tów na raz. Większa liczba klientów zdarza się 
rzadko – zazwyczaj w specyficznych momen-
tach i przez krótki czas. 

Ulica Tumska wyglądała na umiarkowanie 
czystą – brak było dużych śmieci i wyraźnych 
zanieczyszczeń. Natomiast elementy małej 
architektury (klocki, latarnie) są nieco zanie-
czyszczone i sprawiają wrażenie zaniedba-
nych, przez co zniechęcają do korzystania  
i zamiast zdobić – szpecą.

Zdjęcie 4. Przechodnie poruszający się bokami ulicy Tumskiej

Zdjęcie 5. Trudna komunikacja na ławce

Zdjęcie 6. Niefunkcjonalne „klocki” wokół fontanny

Zdjęcie 7. Zaniedbane i zarośnięte przez ostrokrzew 
siedziska „klocki”

Zdjęcie 8. Zniszczone siedzisko „klocek”
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Wyniki sondy ulicznej
Wyniki sondy ulicznej (sonda przeprowadzana była długiego weekendu, stąd należy ją trak-

tować z  pewną ostrożnością, ze względu na brak reprezentatywności oraz dominujący profil tu-
rysty spoza miasta) sugerują, że najczęściej podawanym powodem przebywania na ul. Tumskiej 
jest spacerowanie. Na odpowiedź taką wskazało niemal 50% badanych przechodniów. Kolejne 
kategorie były już znacznie rzadziej podawane. Mniej niż 12% badanych twierdziło, że jest na ul. 
Tumskiej, by korzystać z instytucji kultury, z kolei po ok. 8% jaki przyczynę podało dotarcie do 
innego miejsca oraz pobyt w restauracjach, barach, czy kawiarniach. 

Tabela 13
Powód przebywania na ul. Tumskiej

Lp. Powód Liczebność Procent

5 Spacer 202 49,5

2 Korzystanie z instytucji kultury (np. Muzeum Mazowieckie, 
NoveKino Przedwiośnie)

46 11,3

1 Dotarcie przez ul. Tumską do innego miejsca – ulicy, placu itp. 35 8,6

3 Pobyt w restauracjach, barach, kawiarniach itp. 34 8,3

8 Spotkania zawodowe, biznesowe 25 6,1

6 Bez celu, przypadkowo 23 5,6

4 Spotkanie z innymi ludźmi, rodziną, przyjaciółmi, znajomymi itp. 17 4,2

7 Dokonywanie zakupów 15 3,7

9 Zamieszkiwanie 11 2,7
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Tumska w oczach mieszkańców

Wyniki sondażu
•	 W hierarchii ważności różnych lokalizacji 

istotnych dla płocczan ulica Tumska zajmu-
je pozycję pośrednią. Jest zdecydowanie 
mniej ważna nie tylko od miejsc historycz-
nych czy turystycznych jak Tumy, Stary Ry-
nek, czy nabrzeże Wisły, ale także od miejsc 
nowo powstałych, np. Orlen Arena, czy zwy-
kle postrzeganych jako lokalne (np. Park 
Północny).

•	 Deklarowane uczucia wobec Tumskiej moż-
na określić jako ambiwalentne. Taka sama 
liczba osób deklaruje wyraźną sympatię, jak 
i obojętność.

•	 Połowa badanych deklaruje, że Tumską od-
wiedza rzadko i nieregularnie – kilka razy  
w roku lub rzadziej.

•	 Głównym powodem dla którego badani 
najczęściej odwiedzają Tumską jest koniecz-
ność dotarcia do innych miejsc. Jej dominu-
jącą funkcją jest więc bycie pasażem. Inne 
ważne funkcje związane są z korzystaniem 
z instytucji kultury czy pobytem w restaura-
cjach czy barach. 

•	 Instytucją, z usług której badani najczęściej 
korzystali odwiedzając Tumską było Nove-
Kino Przedwiośnie, mniej popularne, choć 
również odwiedzane, były kawiarnia „Cafe 
na Deptaku”, „Manufaktura Czekolady”, bar 
„Stacja Warka”, czy Muzeum Mazowieckie. 
Dość dobra była znajomość miejsc – zarów-
no instytucji kultury jak i firm zajmujących 
się świadczeniem usług rozrywkowych czy 
gastronomicznych.

•	 Słabo znane i mało uczęszczane są imprezy 
organizowane na ulicy Tumskiej. Wyjątkiem 

Podsumowanie

jest tu Jarmark Tumski, na którym wg dekla-
racji było niemal 60% badanych płocczan. 

•	 Tumska jest postrzegana jako bezpieczna 
– szczególnie w ciągu dnia. W przypadku 
ocen poczucia bezpieczeństwa po zmroku 
wyniki są nieco gorsze.

•	 Badanie dyferencjałem semantycznym 
ujawnia, że płocczanie postrzegają Tumską 
zdecydowanie bardziej jako „betonową” niż 
„zieloną”. Inne oceny nie były ani tak zdecy-
dowane, ani bardzo negatywne. 

•	 Jako główne braki na Tumskiej badani wska-
zali brak zieleni oraz brak miejsc do siedze-
nia. Ważnym brakiem był także niedobór 
miejsc parkingowych. 

•	 Pytani o to, jakie funkcje powinna pełnić 
idealna Tumska wskazywano głownie na 
funkcje związane z rozrywką, kulturą i re-
kreacją – postrzegano ją jako miejsce dobre 
do organizacji koncertów, przyjścia na spa-
cer czy odwiedzenia baru czy restauracji. 

Wyniki wywiadów grupowych
•	 Badani pytani o odczucia i emocje związa-

ne z Tumską wskazywali przede wszystkim 
na poczucie zimna, chłodu, chaosu, pustki, 
braku ludzi. Pojawiały się także odpowie-
dzi mówiące o brzydkim zapachu.

•	 Odczucia te są szczególnie silne ze względu 
na skonfrontowanie z generalnie dużym 
sentymentem wobec tej ulicy i przyjemny-
mi wspomnieniami z przeszłości.

•	 Osoby biorące udział w badaniu z większą 
łatwością potrafiły podać słabe strony ul. 
Tumskiej. Należały do nich: chaos architek-
toniczny, nieudana koncepcja rewitalizacji, 
niefunkcjonalna i nieestetyczna mała ar-
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•	 Bardzo ważnym problemem, podnoszo-
nym przez większość przedsiębiorców jest 
estetyka ul. Tumskiej. Z jednej strony kry-
tykowano efekty rewitalizacji, szczególnie 
zaś słabą funkcjonalność małej architektury 
(brak wygodnych miejsc do siedzenia) oraz 
nawierzchni. Z drugiej strony przedsiębior-
cy zwracali także uwagę na brud i zaniedba-
nie, które mogą odstraszać potencjalnych 
klientów. 

Zachowania na ul. Tumskiej

Wyniki obserwacji
•	 Obserwacja ulicy Tumskiej potwierdza sto-

sunkowo niewielką liczbę osób ją odwie-
dzających. W poszczególnych porach dnia 
intensywność ruchu na ulicy jest co prawda 
różna, jednak poza szczególnymi okazjami 
związanymi z wydarzeniami przyciągający-
mi ludzi nie można stwierdzić, by bywały 
tam tłumy ludzi.

•	 W ciągu tygodnia ul. Tumska wydaje się 
być przede wszystkim pasażem – miejscem 
tranzytowym służącym dotarciu do innych 
lokalizacji. 

•	 Ze względu na specyficzną nawierzchnię 
ruch po Tumskiej jest rozłożony nierówno-
miernie. Ludzie zwykle poruszają się boka-
mi ulicy, po gładkich płytach, znacznie zaś 
rzadziej środkiem ulicy po pasie wyłożonym 
nierówną kostką. 

•	 Rzadko dało się zaobserwować korzystanie 
z małej architektury. W wielu wypadkach 
była ona dość zaniedbana, często brudna  
i zniszczona.

Wyniki sondy ulicznej
•	 Wyniki sondy ulicznej wskazują, że niemal 

połowa badanych była na ulicy Tumskiej  
z powodu spaceru. Inne powody były 
znacznie rzadziej podawane. 

chitektura, nieprzyjazna nawierzchnia, brak 
ludzi, brak ciekawej oferty handlowej i ga-
stronomicznej, ograniczenie funkcji ulicy.

•	 Do mocnych stron ulicy Tumskiej badani 
zaliczyli: atrakcyjne, odrestaurowane hi-
storyczne budynki, lokalizacja ważnych dla 
Płocka zabytków i miejsc kultury, atrakcyjną 
lokalizację w centrum miasta oraz duży sen-
tyment wielu płocczan.

•	 Wielu z badanych twierdziło, że na ul. Tum-
skiej bywa raczej rzadko, głównie po to, by 
odwiedzić jakieś konkretne miejsce (np. 
kino) albo po to by dojść gdzieś. Badani 
zauważali, że często nie wiedzą nawet, co 
ciekawego dzieje się na Tumskiej lub jakie 
nowe lokale handlowe, rozrywkowe czy 
usługowe zostały tam otwarte.

Tumska w oczach 
przedsiębiorców
•	 Większość z badanych przedsiębiorców 

uważa, że ul. Tumska jest raczej trudnym 
miejscem do prowadzenia biznesu. 

•	 Główną barierą rozwoju przedsiębiorczo-
ści jest brak ludzi, który zdaniem bada-
nych wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze,  
z przemian struktury współczesnego handlu  
i powstania centrów handlowych, które sku-
tecznie odciągają kupujących i odwiedzają-
cych na obrzeża miasta. Po drugie, badani 
wskazywali, że centrum Płocka wyludnia 
się, co pociąga za sobą mniejsze zaintereso-
wanie odwiedzaniem Tumskiej. Po trzecie, 
pojawił się także argument dotyczący stylu 
życia płocczan i braku przyzwyczajenia do 
spędzania wolnego czasu poza domem. 

•	 Badani przedsiębiorcy wskazywali tak-
że inne – mniej fundamentalne – bariery 
utrudniające im prowadzenia działalności 
gospodarczej na ulicy Tumskiej. Ważną 
kwestią był np.  brak zwolnień z opłat za 
parkowanie dla osób prowadzących tam 
swój biznes. Pewne kontrowersje wzbu-
dza także strefa płatnego parkowania, choć  
w tym przypadku wśród przedsiębiorców 
znaleźć można było zarówno przeciwników, 
jak i zwolenników strefy. 
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